
         POKYNY 
 

               Poháru Hanáckých Athén - 53. ročníku 

3. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti 
Mistrovství oblasti na krátké trati 

Oblastní Veteraniády na krátké trati 
závodu rankingu s koeficientem 1.02 

 
Datum konání: 

sobota 1. dubna 2017    
     

Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů – Valašská oblast   
 

Pořádající subjekt: 
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž (SKM) 
 

Druh závodu: 
Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol. 
 

Centrum: 
Hospůdka u Rybníka – Věžky (GPS: 49°17'1.174"N, 17°16'53.927"E) 
Hospůdka není určena pro převlékání. Slouží všem hostům!!!  
Zákaz vstupu do hospůdky v běžeckém oblečení a botách s hřeby!!! 
V areálu je prostor pro stavbu oddílových stanů (doporučujeme v případě nepříznivého počasí). 
 

Parkování: 
Osobní automobily na přilehlých parkovištích.  Prosíme oddíly o zaslání informace, zda přijedou autobusem na email: 
zdenka.strnadlova@mesto-kromeriz.cz. Dbejte pokynů pořadatelů. Děkujeme. 

 
Prezentace: 

V sobotu od 8:30 do 9:00 hod v Hospůdce u rybníka.  
 

Popisy kontrol: 

Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabuli v centru závodů. 
 

Systém ražení: 
Elektronický systém SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v závodě dvakrát! Závodník je povinen vyčíst čip neprodleně po 
doběhu v centru závodu. V případě poruchy SI proveďte náhradní ražení kleštěmi do připravených políček na okraji mapy. 
Závodník je v tomto případě povinen v cíli ukázat ražení na mapě. V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 900,- Kč 

 
Předpokládané časy vítězů: 

Dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
 

Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
 

Start 00: 
V 10:00 hod. -intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P – libovolný start od času 0 do času 60) 
Konkrétní čas pro kategorie HDR a P určí startér dle aktuální situace. Okamžik startu je u nich dán oražením SI jednotky 
„START“.  Mimo kategorie HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati P mohou startovat i dvojice (= 1 mapa). 

 
Vzdálenosti: 

parkoviště – centrum  300–600 m 
centrum – start                  2000 m (modrobílé fáborky), převýšení 100 m, cesta na start vede kolem prostoru cíle  
  POZOR: změna délky cesty na start oproti rozpisu 
centrum – cíl                   500 m  

 
Mapa: 

Havlák 2017, 1:10 000, E= 5 m, stav k 26.3.  2017 (v lese probíhá těžba, možnost nově vyjetých cest). Mapový klíč ISOM, 
formát A4, mapa bude vodovzdorně upravena 
Zvláštní mapové značky: 
zelené kolečko  výrazný strom 
zelený křížek  vývrat 
černý křížek  jiný umělý objekt 
křížek                plošinka 
Mapy se nebudou v cíli vybírat , věříme v FAIR PLAY závodníků 
 

Fáborková linie: 
     Pro kategorie H/D10N a HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min. 
 
Prostor závodu: 

Veškeré lesní porosty okolo centra závodu i cestou na start. Je zakázáno vstupovat na obdělávaná pole, překonávat vysoké 
ploty a vstupovat do rybníku 
 

https://mapy.cz/turisticka?x=17.2816464&y=49.2834565&z=17&source=coor&id=17.281646388888888%2C49.283659444444446&q=49%C2%B017%271.174%22N%2C%2017%C2%B016%2753.927%22E
mailto:zdenka.strnadlova@mesto-kromeriz.cz


Zakázané prostory: 
Během závodu je zakázáno překonávat zejména následující prostory/objekty, značené podle normy ISOM:  
301 Jezero 
415 Obdělávaná půda 
524 Vysoký plot  
710 Nebezpečná oblast 
540 Zvláštní umělý objekt (v případě instalovaných zařízení na odchyt zvěře) 

Terén: 
 Středoevropský, průběžný, mírně kopcovitý, množství cest a terénních prvků. 
 

Limit: 
Pro všechny kategorie 90 minut. Uzavření cíle 90 min. po odstartování posledního závodníka. 
 

Občerstvení: 
 Po doběhu bude v areálu voda se sirupem.  

V centru závodů bufet s běžným sortimentem (pivo, limo, káva, cukrovinky, teplé občerstvení). 
 

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny v Orisu a na www 
stránkách závodu http://www.smerkromeriz.cz/poradame/1.4.2017/ 
 

Vyhlášení: 
Po závodě pro kat. H/D10C –H/D 14C, HD10N obdrží první tři závodníci diplomy, a drobné ceny. V kategorii HDR dostanou 
všichni diplom a drobnou cenu při vyčtení SI čipu. V kat. H16-H65 a D16-D55 obdrží vítěz diplom, a drobnou cenu. 

 
WC + mytí: 

            WC pouze na shromaždišti. Cestou na start WC nebude!!  Mytí na shromaždišti v lavorech. 
 

Zdravotní služba: 
            První pomoc zajištěna v cíli. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 
Jury: 
            Jury bude jmenována až v den závodu a bude vyvěšena na informační tabuli. 
            
Protesty: 

Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.  
Adresa pro písemné protesty:  KOB Směr Kroměříž, z.s. Ing. Josef Zvoníček, Slov. nár. povstání 3988/5, 767 01 Kroměříž 
 

Upozornění: 
V závodním prostoru se na několika místech vyskytují zařízení na odchyt zvěře (klece s návnadou a nášlapným zařízením, v 
mapě značeny symbolem 540 Zvláštní umělý objekt). Zákaz vstupu do klecí a jakékoliv manipulace se zařízením; nutno poučit 
především děti (možnost úrazu). 
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

 
 

www stránky - informace: 

http://www.smerkromeriz.cz/poradame/11.4.2017/ 
 

Funkcionáři: 
ředitel závodu   – Zdeňka Strnadlová 
hlavní rozhodčí  – Pavel Dittrich R 3 
stavitel tratí  – Roman Vlček R2 
hlavní kartograf  – Vítězslav Pěček ml. 
 
V Kroměříži dne                                                                                       Zdeňka Strnadlová – ředitel závodu 
30. března 2017       Pavel Dittrich – hlavní rozhodčí 

 
Pořadatel děkuje majiteli Hospůdky u rybníka a sponzorům: 
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